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Det vi ved Anne Lise Marstrand-J\u00f8rgensen Hent PDF Laura er omkring de tredive og arbejder på sit
universitetsspeciale om biers genetik. Hun bor sammen med sin meget ældre og noget utilregnelige mand,
Claes, og nu har hun sat sig for at fortælle sin historie til en diktafon - hun har brug for at få overblik.

Erindring for erindring fortæller hun omhyggeligt om sin barndom i byen i 1970-erne med en blind søster og
en mor, der drev en ydmyg frisørsalon. Men efterhånden nærmer hun sig det, hun aldrig har vidst: Hvad skete

der egentlig med deres far? "En skidegod roman, der viser, hvor meget man kan få ud af traditionel
psykologisk/realistisk prosa, når man gider bruge sin fantasi og ikke viger tilbage for beskidte tricks og
insisterer på, at en god historie både er mønster og forsplintring (og en god historie!)." Lars Bukdahl,

Weekendavisen "Medrivende, besynderlig og mærkeligt nok underholdende ... slet ikke nogen dårlig debut,
som lægger gamle mønstre ud på en ny måde." Bettina Heltberg, Politiken
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